
 

 باشگاه کوهنوردی تهران  

 ماهه  ۳ تقویم ورزشی

 ۱۴۰۰ زمستان
 

 

ف 
دی

ر
 

 تاریخ
 نام برنامه 

 مدت

 )روز( 
 توضیحات  مربی  سرپرست  منطقه 

 روز  ماه فصل

۱ 

 

 

۳ 

 صعود به قله کلکچال 

 همنوردان فقیدمان،  ادبودی
 ی انصاریحیی  ادیو زنده  یفاطم  سیدمصطفی ادیزنده 

  باشگاه کوهنوردی تهران  رهیمدئتیه

2 
17 

  مهرداد مویدی  ی کمال برمک جابان 1 کوهنیزرقله 

 نگ یرانی اسکا ی عبداله  ریام یدیام درضایحم رودهن  1  پالساهیس  کوهستانی دو 3

4 
24 

  مقدم یجهان ی مهد یباقر نیحس کلوان  1 کهار قله

 یخنوردی افشار دیفر ی مهد ی سالم محمد ک یآبن 1 کی در آبن ی خنوردی 5

6 

ن 
هم

ب
 

1 
  یکوثر دیام ی شکر داود نشترود  1 کهارخوان قله

 ی آموزش یر ینص یعل یآقارسول دیحم توچال  5 ستگاهیا 1 یغاربرف آموزش 7

8 

8 

 یبرنامه خانوادگ باشگاه کوهنوردی تهران  رهیمدئتیه مصر  ی روستا 3 مصر ریکو

  یمسعود محمد  رزاده یم ابوالفضل رودوارنگه 1 نو قله سکه 9

10 
 کوهنوردی با اسکی

 نو قله سکه
 ین یحس نیالعابدنیز یر ینص یعل رودوارنگه 1

کوهنوردی با  

 اسکی

 یخنوردی افشار دیفر ی مهد ی هیفق نیحس نوا  1 نواآبشار  11

12 

15 

  یناظر دیمج ی دباغ حسن شمشک  1 آبک قله

13 
 کوهنوردی با اسکی

 قله آبک
 ین یحس نیالعابدنیز کمال برمکی  شمشک  1

کوهنوردی با  

 اسکی

 نگ یرانی اسکا ی عبداله  ریام ی اریاسفند ربابه ن یورام 1 کوهستان قله طال  ی دو 14

  بهزاد خلجی یگودرز دیسع ان یلت سد 1 آراکوه قله  22 15

16 

29 

  زیرضا گلر یرئوف محمد کلوگان  1 نیورجقله 

17 
 کوهستان  ی دو

  دریاچه آهنک
 نگ یرانی اسکا ی عبداله  ریام نژادغالم سمانه دشت نیمیس 1

ن ۱8
هم

ب
اه 

م
 

 ۵ سنبران 
 اشترانکوه

 روستای تیان 
 ی طالش ریام ی دریح ایپر

 برنامه شاخص

 زمستانه 

19 

ند 
سف

ا
 

  یرضا برمک ی فرحزاد رضا ارنگه 1 پوراقله  6

20 
13 

  ی دیمهرداد مو زادهیمرادعل  یمصطف درکه 1 دوشاخقله 

 نگ یرانی اسکا ی عبداله  ریام ترکاشوند  نایم تگر یچ 1 تگر یچدوی کوهستان در  21

22 

20 

  یکوثر دیام یاسد نینسر خور 1 حصار پهنهقله 

23 
 کوهنوردی با اسکی

 حصار قله پهنه
 ین یحس نیالعابدنیز پریا حیدری  خور 1

کوهنوردی با  

 اسکی

 ی آموزش کارگروه سنگنوردی بندیخچال 1 یسنگنورد  ی بازآموز 24
 

 نکات قابل توجه: 
توجه داشته باشند و در حفظ    ی بهداشت  ی ها به دستورات نهادهاتمام برنامه   ی ها در اجراکننده در برنامهشرکت   ی و اعضا  انیسرپرستان، مرب   -

 همنوردان کوشا باشند.  ریسالمت خودشان و سا

در    ستیبای ا مهکننده در برنامه شرکت   یو اعضا شودی م  یرسانتوسط سرپرستان اطالع   میتقو   نیاعالم شده در ا  ی هامحل قرار تمام برنامه   -

 ساعت مقرر در محل قرار حاضر باشند. 

و منتشر شده است و   نیتدو یبهداشت  ی هاه یو با توجه به توص  پاییزفصل  ان یکرونا( در پا وعیجامعه )از نظر ش طیبا توجه به شرا  میتقو نیا -

 مقرر اجرا خواهند شد.  ی هاخیدر تار طیدر صورت مساعد بودن شرا

 ارائه خواهد شد.  ی ها به صورت مجازبرگزار نخواهد شد و گزارش برنامه ی ها تا اطالع ثانوشنبه سه  یجلسات هفتگ  -

باشگاه    ینترنت یا  تیو سا  نستاگرامیا  یتلگرام، صفحه رسم  ی ، کانال رسم5000403090  کوتاهام یسامانه پ   قیباشگاه از طر  ی هااخبار برنامه   -

 .شودی م  یرساناطالع

است که    یی با اعضا  میتقو  نیاعالم شده در ا  ی هاحضور در برنامه   تیها را دارند محدود است و اولوامکان حضور در برنامه   که  ییتعداد اعضا  -

 با سرپرست برنامه هماهنگ کنند.  یتماس تلفن قیاز طر ،پس از اعالم برنامه

باشگاه ارسال   ییمسئول اجرا  ی از آغاز برنامه برا  شیها را پحضور در برنامه   یمتقاض  ی اعضا  ستیل  ستیبای ها ممانند سابق سرپرستان برنامه   -

 ها را به مسئوالن مربوطه برسانند. ها و گزارش برنامهعکس پس از برنامه کنند و 

 .دیاز انبار اقدام نما  نیاز   و اقالم مورد  ی اتلفن ماهواره  ، پرچم باشگاه  افتیمسئول انبار نسبت به در  یبا هماهنگ   ستیبای ها م سرپرستان برنامه  -

)مسئول کارگروه   یفن  تهی کم  دییبرنامه توسط سرپرستان برنامه به تا  ی از اجرا  شیپ  ستیبای ها، م( برنامه GPS)ترک    یانتخاب  ی رهایمس  -

 باشگاه( برسد.  ی ناوبر

 است.  یباشگاه الزام ی هاتهران در تمام برنامه  ی باشگاه کوهنورد نامهن ییتوجه به مفاد اساسنامه و آ -

 های اعالمی خواهد خواهد بود. برنامه مدیره و همچنین شرکت در پیشحضور در برنامه شاخص زمستانه منوط به تایید سرپرست و هیئت -

  ن یمسئول  ئتیه  ی اه )فرم تماس با ما( براباشگ  تیسا  قیاز طر  توانندیخودشان را م  ی شنهادهایها انتقادات و پکننده در برنامه شرکت  ی اعضا  -

 باشگاه ارسال کنند. 

 

 ( K2)اولین زن فاتح قله  چی واندا روتکو - «!را دارد شصعود، اورست خود  یبرا یهرکس»
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